Az elmúlt napok
margójára

Még alig múlt el a tél, s reggelente
még fagypont körül van a hőmérséklet, nappal már a hőmérő higanyszála
akár 25 fokra is felkúszott, s megjöttek
a nyári viharok is. Porteleki Gábor
olvasónk az év első szivárványát
kapta lencsevégre.

Huszonnegyedik alkalommal tartották
meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Országos Találkozóját Rozsnyón, amelyen
Pedagógusi életpálya díjat vehetett át a
Bátkai Alapiskola két pedagógusa, Sebők
Csilla és Gyurán Ágnes.
Bővebben lapunk 5. oldalán

Régi füleki képekből nyílt kiállítás
a Városháza Galériában, amelyet Agócs
Attila, Fülek polgármestere nyitott meg.
Kresnye András felvétele
Bővebben lapunk 2. oldalán

Borzalmas baleset történt a szabópusztai
vasúti átjáróban április 11-én, ahol személygépkocsi ütközött motoros vonattal.
A gépkocsi öt utasa közül kettő a helyszínen, egy pedig a kórházban elhunyt, míg
ketten könnyebben sérültek meg.

Április 13-án tartották meg a Nárciszok napját, amelyen a rákbetegek javára gyűjtöttek.
Április 26. és 28. között rendezik meg (pontos program a 8. oldalon) huszonhetedik alkalommal a Kárpát-medence legnagyobb rendezvényét, a Tompa Mihály Országos Versenyt.

Parlamenti választást tartottak a minap Magyarországon,
amelyre nagy figyelem vetült
Szlovákiából is. S nem véletlenül. Orbán Viktor miniszterelnök a választási kampány során
kizárólag a migránskérdésre,
az országhatárok védelmére helyezte a hangsúlyt, valamint a magyar származású amerikai
milliárdos, Soros György elleni harcra. S jól
tette. Közel hetvenszázalékos részvétel mellett a választók ismét kétharmados többséget
szavaztak meg Orbánnak az elkövetkező négy
esztendőre.
Apropó, Soros György. A név, amelyet egyre
többet ragoznak régiónkban is, s akiről köztudott, hogy korlátlan anyagi lehetőségeinek köszönhetően gyakorta beavatkozik a posztkommunista országok belső ügyeibe. Robert Fico
leköszönt miniszterelnök is említést tett már
Sorosról, de egyre több szó esik arról, hogy
vélhetőleg Soros segítségével lett köztársasági elnök az addig teljesen ismeretlen Andrej
Kiska is, akit a választási kampány során legfőbb ellenfele, Fico szcientológusnak nevezett.
A rossznyelvek szerint nem is annyira véletlen,
hogy Andrej Kiska gratulált elsőnek Lunternek,
amikor megyefőnökké választották…
Így vagy úgy, az már most biztos, hogy a Soros-közeli civil szervezetekre nehéz idők jönnek
Magyarországon. S talán érdemes lenne körmükre nézni a Soros által támogatott szlovákiai szervezeteknek is.
S ha már a magyarországi választásoknál tartunk, érdemes lenne elgondolkozni a szlovákiai választási rendszeren is. Magyarországon 106 választási körzetet hoztak létre, s
mindegyik ad egy-egy parlamenti képviselőt.
A maradék 93 képviselőt pártlistáról választják
meg. Vagyis minden választó két szavazólapot
ad le, egyiket a pártlistára, a másikat egy konkrét
jelöltre. Ezt a rendszert akár nálunk is bevezethetnék, mondjuk létrehozva 79 egyéni választókerületet (ennyi járás van Szlovákiában), míg a
maradék 71 helyről az a bizonyos pártlista dönthetne. Ezzel megnőne a felelőssége az adott régióban megválasztott képviselőnek, hisz jelenleg
a parlamentbe bekerült képviselők csak a saját
pártjuknak tartoznak elszámolással.
Igaz, talán pontosan ez az oka, miért is ódzkodnak
a jelenlegi parlamenti pártok a választási rendszer
megváltoztatásától…
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Régi fotókkal vendégeskedik Fülek Rimaszombatban
Az egyik közösségi oldalon gyűjti
Schnelczer Zoltán fényképész a
régi füleki képeslapokat. Tavaly
ősszel a helyi művelődési központban tette őket először közszemlére, a gyűjteményt immár kiegészítve a rimaszombati Városháza
Galériában láthatják április végéig. A kiállítást Agócs Attila, Fülek
polgármestere nyitotta meg, közreműködött A megnyitón Danyi
Csaba, a helyi Magán Konzervatórium diákja.
Delegációval érkezett a füleki polgármester Rimaszombatba (a küldöttség tagja volt Kerekes László
alpolgármester és Illésné Kósik
Andrea, a füleki Városi Művelődési
központ igazgatója is), hogy a kellemeset összekössék a hasznossal,
vagyis a tárlat megnyitása mellett
már a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről is tárgyaljanak. „Két
éve nagy érdeklődéssel fogadtuk a
rimaszombati születésű Ilma Rakusát egy író-olvasó találkozón, akivel
akkor Juhász Dósa János beszélgetett, s nagyon hálásak vagyunk,
hogy Rimaszombat városa viszonzásul vendégül látja a Városházán
Az egykori Fülek című exkluzív
tárlatot, amely Schnelczer Zoltán
gyűjteményéből jött létre. Bár a két
város földrajzilag nagyon közel van
egymáshoz, kapcsolataink mégis
elenyészőek voltak” – mondta el
érdeklődésünkre Agócs Attila füleki
polgármester, aki mint etnográfus, a
tárlat megnyitására is vállalkozott.
Schnelczer Zoltán, aki bár med-

vesaljai gyökerekkel rendelkezik,
már tősgyökeres fülekiként rendezte
be fotóműhelyét Füleken, s alig van
olyan fontosabb füleki rendezvény,
amelyen ne találkoznánk vele. Zoltán emellett régi fényképezőgépeket
és az egyik közösségi háló bevonásával régi füleki képeslapokat és
fényképeket is gyűjt. Ez utóbbiakat
nem örökbe, hanem beszkenneli és
feljavítja őket. Több száz kép gyűlt
már össze, s Fülek mellett a környező falvakból, így Fülekpüspökiből,
Bénáról, de Sőregről is hoztak már
képeket. Tavaly ősszel a füleki Városi Művelődési Központban került
sor az első, bemutatkozó tárlatra, s
ez alapján kérték fel az alkotót, hogy
Rimaszombatban is tegye közszemlére az immár bővített változatot.
Agócs Attila reményét fejezte ki,
hogy a közeljövőben a két város
kulturális- és sportkapcsolatai is
sokkal intenzívebbek lesznek, hisz

eddig főleg a sportpályákon csaptak
össze a futballisták vagy a tekézők,
bár ez a két sportág az élő példa az
együttműködésre is, a rimaszombati
tekézők sokáig edzettek Füleken, s a
rimaszombati futballcsapat jelenlegi
edzője, Bari Jenő pedig Fülekről érkezett.
A rimaszombatiak nevében Rigó
László alpolgármester mondott
köszönetet, s mint elmondta, egy
nagyszerű összeállítás érkezett Fülekről, s mivel a városban sok füleki él, egyes középiskoláiban is szép
számú füleki tanul (a megnyitón a
Magán Szakközépiskola diákjai vol-

tak jelen, s mint az iskola jelenlévő,
maga is füleki tanárnője, Kovács
Tünde elmondta, az iskola diákjainak jelentős százaléka füleki vagy
annak környékéről jár be nap mint
nap Rimaszombatba), de annak idején a Kovosmaltnak köszönhetően
nagyon sok rimaszombati dolgozott
Füleken.
„A legöregebb fotó mintegy
százéves, a legfiatalabb a rendszerváltás körül készülhetett” – avatta
be népes hallgatóságát Agócs Attila,
aki arra kért mindenkit, alaposan vegye szemügyre a képeket, amelyek
nagyon fontos kordokumentumok
is. Vannak épületek és helyek, amelyek már rég eltűntek, hisz az épületeket lebontották, az akkori üres
helyeket pedig beépítették. Különösen értékesek azok a képek, amelyek
egy-egy ünnepséget (május elsejei
felvonulás, ballagások) örökítettek
meg, s mint Agócs jelezte, sok kép
az akkori korszellemről is árulkodik, így van olyan fotó, ahol már a
reszlovakizáció éveiben az anyucit
átírták „aňuci”-ra, de a tárlat „legviccesebb” képére is külön felhívta
a figyelmet, amely Komárék kocsmájában készült már a II. világháború éveiben, s ugyan tele vannak a
kocsma polcai, a polc alján az alábbi
felirat figyelmeztett a háborús helyzetre: „Háború van, ne válogass!”
A megnyitón Danyi Csaba, a helyi Magán Konzervatórium diákja
működött közre, s a tárlatot április
végéig lehet munkanapokon megtekinteni.
jdj, Kresnye András felvételei

Súlyos közúti baleset
történt Szabópusztánál
Hárman meghaltak április 11-én reggel egy súlyos közúti balestben, amely a szabópusztai vasúti átjáróban történt. Egy Rimajánosiból Rimaszombatba tartó
gépkocsi a nagy ködben a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott, s ütközött
a Rimaszombatból Fülekre tartó személyvonattal.
Bár nagy köd volt, a vasúti átjárón – amelyen a sok-sok baleset
ellenére máig nincs sorompó –,
működött a fényjelzés, ennek
ellenére a 30 éves hidegkúti
sofőr a sínekre hajtott, s ütközött a Fülekre tartó személyvonattal. A gépkocsi vezetője és a
háta mögött ülő 25 éves feledi
nő a baleset helyszínén életét
vesztette, a szintén hátul ülő 30
éves várgedei nő súlyos, (a kórházban belehalt a sérüléseibe)
míg a 46 éves balogfalai útitársa könnyebb sérüléseket szenvedett. Az anyósülésen ülő 26 éves hidegkúti nő (a sofőr
felesége) könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A vonatban utazó 6 utas és
2 alkalmazott sérülések nélkül megúszta a balesetet, A gépkocsiban és a mozdonyban
mintegy 12 ezer eurós kár keletkezett. A baleset miatt a Pálfala-Rimaszombat útszakaszt órákra lezárták, s a forgalmat Rimaszécs felé terelték el – tájékoztatta lapunkat
Mária Faltániová rendőrségi szóvivő.

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy
bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi! De ha egy hitvány
kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy
a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas vagy műveletlen” – írta annak idején Széchenyi István, a legnagyobb magyar.
Magyarországon április nyolcadikán parlamenti választásokat
tartottak, amelyen több mint 68 százalékos részvétel mellett a FIDESZ-KDNP pártszövetség 134 mandátumot szerzett, igy ismét
kétharmados többsége lesz a magyar országgyűlésben. A Jobbik
25, az MSZP-Párbeszéd 20, a DK 9, az LMP 8, míg az Együtt
1 helyet szerzett.
Fotó: lovas és archív

Gömöri Hírlap
Városi hirdetések

Tavaszi nagytakarítás –
2018

A jó idő beköszöntével folytatódnak városunkban az aszfaltozások.
2017 végéig 104 utca és járda került leaszfaltozásra.
Most az alábbi utcák és járdák kerülnek sorra: Szabópuszta,
Rozsnyó utcai garázsok, Szövetkezeti utca – belsőblokk, Bakulíny
u., Hurban u., Šrobár u., Šmál kapitány u., Jánošík u., Janko
Kráľ utca + garázsok, Vasúti u., Hostinský utca a lakóházak előtt,
Bodon u., Kirejevszkij u., Krasko u., Hatvani u., Hostinský u.,
Putra u., Dobšinský u. – járda, Rima lakótelep B-1, Gesztenyefa
u., Škultéty u., Rima lakótelep 1,3,5,7, Kertész u., Sörgyári u.,
Útkarbantartók utcája, a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetbe vezető út,
Kishonti u. 18-26 – a lakóházak között, Sport u., L. Svoboda 1-12.
– parkolóhelyek, Mezőtelkes, Szőlős, Tormás,
Szabatka 96-99 + garázsok.

A rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola ismét megrendezte az egri partneriskolával közösen a Junior
Komplex és a Fekete Sas éttermekben a Magyar konyha hetét.
A hét folyamán igazi magyar ételkülönlegességekkel várták az
érdeklődőket, így természetesen volt halászlé, gulyásleves, Jókai
bableves, debreceni töltött káposzta, kolozsvári rakott káposzta,
sajttal és sonkával töltött rántott csirkemell, pacalpörkölt, csülök
Pékné módra, Somlói galuska és egyéb finomságok kerültek az asztalra az egri partneriskola és diákjai tálalásában. Ahogy a sajtótájékoztatón Jaroslav Bagačka, a rimaszombati és Stauderer János,
az egri partneriskola általnos igazgató-helyettese is megjegyezte,
szeretnék az eddigieknél is mélyebbre fűzni a kapcsolataikat, s a
mindkét országban nagyon sikeres közös konyhai hetek mellett
szakemberek cseréjére is sort kerítenek, hogy ellessék egymás
gasztronómiai titkait.

Szociális terepmunkást keresnek

Rimaszombat Városa szociális terepmunkást (TSP) keres. Pályázni
folyamatosan lehet.
z érdeklődők a pályázatukat személyesen vagy postai úton kézbesíthetik
az alábbi címre: Városi Hivatal, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A borítékon kérik feltüntetni: „Výberové konanie TSP v obciach. Neotvárať“. A szociális terepmunkás irodája a Dúsa úton található.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• a kérvényt az állás betöltésére
• a jelentkező életrajzát (telefonszám, esetleg e-mail cím), igazolást az
iskolai végzettségről, esetleg iskolalátogatási igazolást
• egyéb igazolásokat és bizonyítványokat (a jelentkező mellékelheti az
előző munkaadó ajánlását)
• becsületbeli nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a győztesnek mellékelnie kell a három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi okiratot is)
A jelentkezőknek főiskolai végzettséggel kell rendelkezniük (szociális
munkás, esetleg pszichológiai-, jogi-, szociális tanácsadói, vagy pedagógiai szakirány).
Bővebb információ a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk)
illetve a város hirdetőtábláján található.

Ahogy már megszokhatták, az idén
is sor kerül a tavaszi nagytakarításra, méghozzá április 12. és május
17. között.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat nagyméretű konténereket helyez
ki az alább feltüntetett harmonogram
szerint. A veszélyes hulladékok begyűjtésére május 12-én, szombaton
kerül sor. A cég munkatársai kérik a
lakosságot, hogy ezt a lehetőséget
maximálisan használják ki!

Április 12. és 19. között
Mikszáth u. – parkoló
Rozsnyói utca és Iskola u. kereszteződése
Daxner tér – a Városi Művelődési
Központ parkolója
Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak között
Nyugat-lakótelep – a nagy M-Market
mellett
Április 19. és 26. között
Akasztóhegy – Vasutas u./ az üzlettel
és volt óvodával szemben
Markuš utca
Tamásfala – Tamásfalai u., a volt
OTEX nagyraktárral szemben
Tormás – az üzlettel szemben
A Gorkij utcai egykori munkásszálló
előtt
április 26. és május 03. között
Bakti – a futballpálya mellett
Kurinci Üdülőövezet – a buszmegálló
mellett
Szabatka – új rész
Szabatka – régi rész
Szőlős – az üzlet mellett
Szőlős – az Ostrom alatt
Május 03. és 10. között
Dúsa – a kultúrház mellett
Mezőtelkes – a buszmegálló mellett
Felsőpokorágy – a kultúrház mellett
Alsópokorágy – a templom alatt, a
falu végén
Szabópuszta – a lakóházak mellett
Május 10. és 17. között
Dobšinský utca
A nagykapacitású konténer (VOK) a
háztartási hulladék összegyűjtésére
szolgál. Ezek közé nem tartozik az
építési hulladék, a veszélyes hulladék
(pl. villanykörték, akkumulátorok,
gumi, festékek) stb. A zöldhulladékot,
amely nem került komposztálásra,
kérik, hogy a konténer mellé helyezzék el. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le lehet adni a DETOX
rimaszombati telephelyén (az egykori
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ZŤS területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére május 12-én, szombaton
kerül sor. Ennek pontos ütemtervét
a későbbiekben közöljük. Amennyiben nem felel meg a nagykapacitású
konténerek kihelyezésének időpontja
és helyszíne, szükség és igény szerint
egyeztetni lehet a Városi Hivatal Építészeti-, környezetvédelmi- és közlekedési osztályán (Svätopluk u. 5., 1.
emelet, tel: 047/56 04 648) vagy a
DETOX cégnél a 047/56 04 153-as
telefonszámon.

Az idén is lesz
Városnapi Vásár
2018-ban május 4-én és 5-én (csütörtök-péntek) kerül sor a Városnapi Vásárra, amelyre mind a
polgárokat, mind a vállalkozókat
szeretettel várják.
Ahogy az előző években már megszokhattuk, az idén is a Fő téren és a
Szlovák Nemzeti Felkelés, valamint
a Jánošík utcában (ez utóbbi helyen
a frissítős standok kapnak helyet) állíthatják fel az árusok a sátraikat. Az
engedélyeket április negyedikétől lehet kiváltani a Városi Hivatalban, a
Svätopluk u. 5. szám alatt. Bővebb
információ a Városi Hivatal Városfejlesztési osztályán kérhető a Svätopluk
u. 5. szám alatt (tel.: 047/56 04 685,
56 04 665).

Rimaszombat Városa üzleti
versenytárgyalást hirdet az
alábbi épületek bérletére:

1. Acélcsarnok – 4044-es számú
raktár a KN C 804/64-es parcellán
(1 337 m2)
2. Acélcsarnok – 4045-es számú
raktár a KN C 804/65-ös parcellán
(748 m2)
A
versenytárgyaláson
szereplő
épületekkel kapcsolatos üzleti feltételek a város internetes oldalán
(www.rimavskasobota.sk) és hirdetőtábláján találhatók meg. Jelentkezni április 18. és május 15. között
lehet. További infó: 047/56 04 626,
0903/284 353, 0908/977 459
A kérvényeket zárt borítékban kérik a
város illetékes osztályára beküldeni.
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Új médiacsalád
a hazai magyar piacon

Április 11-én indul a Pro Média Alapítvány gondozásában a médiacsalád első tagja, a ma7 online portál. A hetilap első száma április utolsó
hetében lát napvilágot.
A három pillérre épülő, átfogó médiacsalád magába foglal egy internetes
gyűjtőportált, egy színes hetilapot és egy audiovizuális tartalmakat közlő
YouTube-csatornát. A ma7 elnevezésű hírportál első részében regionális,
közéleti és politikai tartalmakat közöl, a betagozódott hirek.sk oldallal.
Emellett a hirek.sk-nak önálló kimenete lesz, válogatott tartalmakat közöl
írott, de elsősorban eredeti jellegét megőrizve videó formájában – hangsúlyozta a Dunaszerdahelyen megtartott sajtótájékoztatón Molnár Judit, a
médiacsalád főszerkesztője. A második pillér, a múzsa.sk a kulturális tartalmakat gyűjti össze, míg a harmadik pillér, a szurkoló.sk a felvidéki sportéletről tudósít regionális aktualitásokat. A Magyar 7 hatvannyolc oldalas
színes hetilap – amelynek főszerkesztője Kövesdi Károly lesz –, tartalmaz
közéleti elemeket, riportot, interjút, gazdasági anyagokat, politikai véleményt, tehát a műfaj teljes repertoárját kínálja az olvasónak. További tizenhat oldalon a jellegzetes regionális hírekről nyújt tájékoztatást, tizennégy
oldalon pedig műsorújságot találunk benne. A Magyar 7 hetilap a nyugat-,
kelet- és közép-szlovákiai régiókból gyűjti össze a tartalmakat és egy időben, három variációban kerül a piacra. Az alapítvány nem titkolt célja, hogy
minőségi és véleményformáló tájékoztatást nyújtson olvasóinak. Az utolsó
lépcsőt az audiovizuális szerkesztett tartalmak képezik, melyek egy része
szintén a hirek.sk anyagaira fog épülni. Kezdetben rövid híranyagokat tartalmaz, de terveznek élő kapcsolást és stúdióbeszélgetéseket is. Tizennégy
stábbal dolgoznak, lefedve a Felvidék jelentős területét. Az alapítvány a
magyar kormány támogatásával kezdte munkáját és a Bethlen Gábor Alapon keresztül idén mintegy másfél millió eurós összegből gazdálkodik.
jdj, fotó: www.felvidek.ma
Hat csoport mutatkozott be a Tiszolcon 44. alkalommal megrendezett Lojkov Tisovec színjátszó
fesztiválon. Az ifjúsági kategóriában a győzelmet a
rimaszombati Művészeti Alapiskola mellett működő
ALTERNA Színház szerezte meg, akik Marian Lacko
rendezésében az Aki ellopja a Napot című előadást
mutatták be. A felnőtt csoportok mezőnyében mutatkozott be a DIVOSUD, amely Gogol Háztűznéző
című darabját mutatta be, s ebben a kategóriában
versenyzett a tiszolciak Egy hétköznap a kórházban
című előadása is, amelyet Marian Lacko rendezett.
Mindhárom említett előadás bekerült a nagyrőcei
kerületi verseny mezőnyébe. Podkoljoszin megformálásáért a rimaszombati Romana Čarnoký
alakításdíjat vehetett át.

38. Zenei
Tavasz legutóbbi vendége a
Saxophone
Syncopators
(Pavol Hoďa,
Frederika
Babuliaková,
Ján Gašpárek,
Ladislav Fančovič) együttes
volt.

Két új kötet jelent meg az elmúlt napokban. A gömöri származású, Komáromban élő Batta György április 4-én tartotta 13. könyvének bemutatóját
Komáromban. Az Egy mondat című kiadvány a Balaton Akadémia Kiadó
gondozásában ez év márciusában jelent meg. A könyvben Batta György
Egy mondat a szeretetről című verse mellett szerepel még Illyés Gyula Egy
mondat a zsarnokságról és Tornai József Illyés versére írt változata, az
Egy mondat a szabadságról is. A Pozsonyi Magyar Intézetben mutatták be
Forbáth Imre Bábel tornyában liftboy című kötetét, amelyet Tóth László
szerkesztett és nagy érdeme van abban, hogy ezzel a könyvvel Forbáth
Imre ismét visszakerült, visszakerülhet a köztudatba. A Szlovákiai Magyar
Írók Társasága gondozásában megjelent művet az összeállító Tóth László
mellett Tőzsér Árpád és Juhász Katalin ismertette az Intézet közönségével.
A könyv tartalmazza Forbáth Imre több levelét, amelyet Fábry Zoltánhoz,
Illyés Gyulához, Szalatnai Rezsőhöz, Csanda Sándorhoz, Turczel Lajoshoz,
Tőzsér Árpádhoz intézett és számos írást, amely vele foglalkozik, többek között Czine Mihály, Fried István, Szeberényi Zoltán, Koncsol László, Rákos
Péter, Zalabai Zsigmond tollából.

Amíg mások locsolkodtak,
addig a Baka Tamás-Farkas
Orsolya táncospár Berlinben,
az International Open Adult
Latin versenyen mérettette meg
magát, s a benevezett 85 pár
közül a 10. helyen végeztek.

Április 11-én ünnepeltük a Költészet
napját, amelyről a legtöbb iskolában
megemlékeztek, de sok helyen, ahogy
Rimaszombatban és Rimaszécsen,
verset is posztoltak.

Fotó: gecse
A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárban az idén is sokan éjszakáztak
Andersennel, a nagy dán mesemondóval.
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Díjazták Gyurán Ágnes és Sebők Csilla munkáját is
Huszonnegyedik alkalommal találkoztak a szlovákiai magyar
pedagógusok Rozsnyón, amelyen
átadták a szövetség éves díjait is.
Régiónkból a Bátkai Alapiskola
két pedagógusát, Sebők Csillát és
Gyurán Ágnest díjazták.
A kétnapos rozsnyói találkozó
(egykorvolt Czabán Samu Napok)
első napján immár tizenegyedik
alkalommal adták át az idei elismeréseket. A buzitaiak kultúrműsorát
követően következett a díjátadás
ünnepélyes aktusa, amely során a
Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Fibi Sándor füleki származású
pedagógus kapta. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
Országos Elnöksége március 17-én,
Komáromban megtartott ülésén határozott a díjak odaítéléséről. E méltó díjra azokat érdemesítették, akik

a munkájuk során jelentős nevelői
és oktatói eredményeket értek el,
sikeresen alkalmazzák célravezető
pedagógiai módszereiket az oktatásban, tehetséggondozásban vagy
a nevelés területén, a pedagógiai–
közéleti tevékenységükkel jó példával szolgálnak környezetük számára, illetve a szlovákiai magyar
nemzeti közösségünk értékeinek

Jókai Tibor halálára

gyarapításán fáradoznak. „Tudjuk,
hogy az iskola két legfontosabb alkotója a gyermek és a pedagógus.
A gyermekhad állandóan cserélődik, állandó pedig: a tanító. Ő az,
aki a zárt ajtó mögött csodát tehet
a gyermekekkel, hatására alakul a
sorsuk. A jó tanító tehát az iskola
legnagyobb értéke, nekünk pedig
szent kötelességünk őt megbecsül-

Április 8-án még éjfél előtt a végtelen űrben lehullott egy csillag,
kihunyt a fénye. A végtelenben bekövetkezett a véges: ami keletkezett, az egyszer elmúlik, de el nem tűnik, mert a végtelenben
benne van a véges, ahogy a végesben a végtelen. A csillag által
betöltött űr üres lesz, ám a szétszóródó csillagpor bizonyítja a
végtelen és a véges kölcsönösségét. A földi utazót már nem kíséri
a csillag fénye, de testébe izotópként beépül fényének ereje, emléke.
A csillaghullással egy ember élete megszakadt a földön. Az erőtlen test az anyaföldé lesz, a lélek teremtőjéhez száll. Az emberhez kötődő lélektől lélekig érő, feszülő érzelmi huzalok emléke bennünk
marad a végest végtelenné tágítva. így él az elmúlt lelkek érzelmi világa a még élők személyiségét
gazdagítva. A lélek csillagpora lenyomatként őrzi bennünk a porladásra ítélt testbe zárt embert.
Jókai Tibor tanító, kolléga, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének mindig tettre kész és fáradhatatlan, meghatározó személyisége, utóbbi években elnöke visszaadta lelkét teremtőjének. Jókai Tibor 1967-ben született Búcs községben.
A helyi alapiskola elvégzése után Dunaszerdahelyen érettségizett, ezt követően 1992-ben a nyitrai
egyetemen tanítói oklevelet szerzett. Pedagógiai pályáját a komáromi Béke utcai Alapiskolában
kezdte. Munkáját a kezdetektől folyamatos lendület, tenni akarás jellemezte. Emberi, szakmai kvalitásait, szervezőkészségét a tanórákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon is gazdagon kamatoztatta. Aktívan bekapcsolódott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységébe,
az iskola alapszervezetének elnökeke volt. 2003 gyökeres fordulatot hozott életében, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Központi Irodájának irodavezetője lett. Ezt a munkakört 2014ig töltötte be, amikor a szervezet elnökévé választották. Vezetése alatt a korábbi hagyományokra
építve a szervezet számos területen megerősödött, fejlődött a szakmai és szervezeti élet, a szövetség
programja gazdagodott. Nagyrészt az ő érdeme, hogy a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek
között erős kötődés, együttműködés, egymást segítő baráti, szakmai kapcsolat alakult ki. Jókai Tibor számára a szövetségbeli munka egyet jelentett az elkötelezettséggel, az életével. Mindig teljes
intenzitással, odaadással végezte feladatait, ügyelve a minőségre. Erejét, idejét, energiáit soha nem
kímélte, nem ismerte a lehetetlent. Az általa irányított szövetség és a saját maga elé kitűzött célok
eléréséért áldozatkészen, fáradhatatlanul dolgozott. Megálmodta és megvalósította Komáromban a
Felvidéki Magyar Pedagógusházat. Számára minden cél feladat, minden feladat egy újabb kihívás,
egy újabb lehetőség annak bizonyítására, hogy „ahol akarat van, ott út is van”.
Megszállottan hitt a közösség részére végzett munkában, a szellemi értékteremtésben. Egész eddigi
tevékenységét a pedagógusok, a tanulók, az oktatási intézmények, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége érdekeinek a szolgálatába állította. Március 15-én Magyarország kormánya felvidéki magyar oktatás fennmaradása, fejlesztése érdekében kifejtett sokrétű, példaértékű tevékenységéért állami kitüntetésben részesítette. Munkásságát Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazták.
Jókai Tibor életét a Teremtő visszavette, amit adott: a lélek nyugalma, az örök élet. Emléke az emberi élet végességében, az egymást követő generációk emlékezetének végtelenjében él.
Tibor, akik részesei voltunk mindennapjaidnak, munkádnak, akik barátaid voltunk, még életedben
megtapasztaltad segítő és vigyázó szeretetünket. Ez az érzés velünk marad földi utunkon. Legyen
áldott szeretett szülőfalud földje, mely óvón föléd borul. Nyugodj békében.
Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke

ni, és megbecsülésünknek jelét is
adni” – hangzott el a díjátadó ünnepségen. A Szlovákiai Magyar
Pedagógus Díj 2018 elismerést
három kategóriákban osztották ki,
Pedagógus életpálya díjat vehetett
át két rendkívül aktív bátkai pedagógus, Sebők Csilla igazgató és
Gyurán Ágnes igazgató-helyettes,
valamint Holka Gizella pedagógus
Naszvadról, akivel hosszú évek óta
találkozhatunk a Tompa Mihály Országos Versenyen, s aki a Kulcsár
Tibor Díjat is megkapta már.
A díjazottak a szövetség emléklapját és Darázs Rozália szobrászművész bronz kisplasztikáját kapták
meg. A képzés mellett a pedagógusok idén is Czabán Samu szobrának
megkoszorúzásával zárták a szakmai konferenciát.
jdj, fotó: Beke Beáta

Március 15-re
emlékeztünk

Mivel fontos a magyarságunk megőrzése, így a rimaszombati Ivan Krasko
Gimnázium magyar diákjai is megemlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Az I.C és II.C osztály tanulói rövid műsort készítettek, amire a gimnázium vezetősége és magyar anyanyelvű tanárai is
meghívást kaptak. A résztvevők üdvözlése után Heltai Jenő Szabadság című versét
hallgathatták meg az ünneplők. Az előadás keretein belül a II.C osztály által készített prezentációt mutatták be a tanulók
a forradalom kitöréséről, résztvevőiről
és lecsengéséről, felolvasásra került a 12
pont, elhangzott a Nemzeti dal, valamint
felcsendült az Ismerős Arcok együttes
Nélküled című dala is, melyet az I.C osztály diákjai adtak elő. A műsort a magyar
himnusszal zárták. Délután a gimnázium
magyar tanulói is megkoszorúzták Petőfi
Sándor szobrát a Tompa Mihály téren.
Szilágyi Brigitta I.C

hu.rimavskasobota.sk
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Svetlana Bornayová a Járásbíróságon

Új kiállítóhely nyílt Rimaszombatban, méghozzá a két éve gyönyörűen felújított Járásbíróság
épületében. Amikor megláttam az üres falakat, rögtön tudtam, hogy itt van az én helyem, s
mivel ez ellen a bíróság elnökének, Peter Zacharnak sem volt kifogása, április negyedikén
megnyílt Svetlana Bornayová tárlata, amelyet április 25-ig tekinthetnek meg.
A felsőpokorágyi Svetlana Bornayová sokrétű alkotó, hisz irodalommal és képzőművészettel is foglalkozik. A most megnyílt tárlat egyfajta válogatás az alkotó életművéből, s mint elárulja, a munkák
döntő többsége fára és vászonra készült, színesek, energiától duzzadók, kicsattannak az élettől, s
nem hiányozhatnak belőle a természetközeli motívumok és a mitologikus beütések, ahogy az alkotó
nem tagadhatta meg történész mivoltát sem.
Kép és szöveg: amb

Egykorvolt számítógépek a múzeumban
Ma már képtelenek lennénk élni nélkülük, s
életünk mindennapi, nélkülözhetetlen részévé váltak. Holott pár évtizede még csak gyerekcipőben jártak, s ki gondolta volna akkor,
hogy mára már a múzeumok is képtelenek
lennének létezni nélkülük. A Gömör-Kishonti Múzeumban az RSNET Kft. gyűjteményén
keresztül június végéig betekintést nyerhetünk a nemzetközi és a hazai számitógéptörténetbe.
A Wikipédia írja: számítógép minden olyan berendezés, amely képes bemenő adatok (input)
fogadására, ezeken különféle, előre beprogramozott műveletek (programok)
végrehajtására,
továbbá az eredményül
kapott
adatok
kijelzésére,
kivitelére
(output), amelyek
vagy közvetlenül
értelmezhetőek a
felhasználók részére vagy más
berendezések
vezérlésére használhatóak. Fontos kritérium az,
hogy ugyanazon
bemenő adatok
alapján mindig ugyanazon kimenő adatokat állítsa elő, azaz, hogy a gép determinisztikusan
működjön, erre utal a „gép” szó. Az alapvető
különbség a számítógép és számológép vagy
számoláskönnyítő egyszerű eszköz között abban rejlik, hogy a számítógép képes előre elkészített program végrehajtására, míg a másik
gép csak egy – lehet, hogy bonyolult – műveletet (például szorzás) képes emberi beavatkozás
nélkül önállóan végrehajtani.

Nos, ahogy a kiállítás egyik kurátora, Radovan
Ceglédy (a tárlat másik kurátora Martin Ďurík)
elárulja, a zsebében lévő okostelefon többet tud,
mint a tárlaton lévő gépek összessége, de ez is
jól jelzi, honnan, hová jutott ez a fejlődéstörténet, s amig a nyolcvanas években szinte még mit
sem tudott az átlagember a számítógépekről, ma
már mindent a számítógépek irányítanak, s egy
közönséges halandó sem lenne meg nélkülük.
A rimaszombati kiállításon mintegy 30 tárgyat
láthatnak, az első 1982-es gyártású, a legfiatalabb pedig 1992-es, de a látogató röviden megismerkedhet a számítógépek történetével is a
kezdetektől napjainkig. A tárlaton olyan gyártók
termékei kerültek
közszemlére,
mint az Apple, Atari, Sharp
vagy
Commodore 64, amelyet
1982-ben 10 ezer
csehszlovák koronáért kínáltak,
s amelyből annak
idején 20 millió
példány kelt el
szerte a világon.
De találkozhatunk a csehszlovákiai termékekkel is, így a PMD
85-sel
(amely
ugyan Pöstényhez kötődik, de Rimaszombatban
állították össze).
A Gömör-Kishonti Múzeum igazgatónője, Oľga
Bodorová reményét fejezte ki, hogy a rimaszombati műemlék-jellegű számítógépek otthonra találhatnak a múzeumban is, ahol május
19-én, a Múzeumok Éjszakáján szakemberek
jóvoltából „meg is elevenednek” majd.
jdj, fotó: GKM

A Föld napjára

Április 22-én, a Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte,
melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja.
A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben Evo
Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az
ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi
Napjá”-vá nyilvánította. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”
Évmilliárdokkal ezelőtt
megteremtődött a drága Föld
S ez a Föld a mi egyetlen szülőanyánk,
világra sírta gyermekét és minden kínját.
S amikor az ember megszületett,
gyémánt és arany Istene lett
Azóta a Föld csak sír, néha megremeg,
halkan súgja hát ilyenek az emberek?
Tépdesik ruháját, porig megalázzák,
nem hallják vérbe fojtott, fájdalmas hangját!
Nem is hallhatják, az anya befelé sír,
nem panaszkodik, bár fájnak tövisei.
Mostoha gyermekei a felhők,
könnyeikkel mosdatják az anyát.
Apró könnyeik áztatják millió virágait,
a végtelen termőföldet és százezernyi fát!
Napról-napra szívét s önmagát adja,
testéből egy darabkát száznak osztogatja.
Mily megható, hogy gondoskodik rólunk,
de mi emberek nem látjuk, mi csak rombolunk.
Pedig milyen szép, mikor eső után
homlokán ragyog a sokszínű szivárvány!
S a zöld réten a lepkék tengerei pompával
kergetőznek gyermekek boldog mosolyával!
Milyen gyönyörű meggyötört arca,
fáradt teste és rongyos ruhája!
Édes kicsi Föld, mint egy drága édesanya,
bocsáss meg és végy melengető karjaidba.
Beküldte: Hadobás Éva
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A Nemzeti Emlékezet Napja Abafalván

Détér község eddig szunnyadó Csemadok alapszervezete most felébredni látszik. Az a maroknyi felvidéki magyar, akinek még mindig érdeke
a tenni akarás, a közösségépítés és a hagyományok ápolása, új erőre
kapott, hogy életet leheljen abba a gyönyörű, dombvidékkel övezett
tájba, ahol palócosan cseng a magyar szó és nem ismeretlen fogalom a
vendégszeretet.
Kicsik és nagyok, szülők és gyermekeik közös délutáni Húsvétváró ünnepséggel készültek március 17-én a
kereszténység legnagyobb ünnepére.
A pici kezek szorgosan munkálkodtak.
Húsvéti tojásokat festettek, nyírtak, ragasztottak és az ollók csattogásából ünnepi díszek, kiscsibék és húsvéti nyulak születtek. Természetesen a konyha
sem maradt érintetlen. A tűzhely körül
tüsténkedő asszonyok és lányok kezei
alatt íncsiklandozó, édesen illatozó
húsvéti sütemények születtek. De hogy
ne csak kreatív tevékenységre, hanem
az olvasásra is buzdítsák az embereket,
könyvvásárt rendeztek, amihez a helyi
és a Feled községéből származó felajánlásokon kívül a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesbolt is hozzájárult. Sok-sok könyv talált gazdára.
Azonban nem a Húsvétváró volt a détéri Csemadok egyetlen rendezvénye.
Karácsony előtt egy betlehemezéssel egybekötött ünnepváró foglalkozással
örvendeztették meg a község apraját és nagyját. Jövőbeli terveik között szerepel a hagyományaik ápolása, valamit Détér kulturális életének a felpezsdítése. Mert ez a völgykatlanban rejlő kis ékszerdoboz méltán megérdemli
a figyelmet.
Kép és szöveg: Végh Barbara

Három év után került ismét megrendezésre a rimaszombati kórusok találkozója (Spievaj). Mint Jana Dobrocká főszervező, a Művészeti Alapiskola
tanára elárulta, jelenleg 12 kórus működik Rimaszombatban, köztük a
Blaha Lujza Vegyeskar (Sósik Szilárd), a Meszlényi Zoltán Katolikus
Énekkar (Gyürke Etelka), a Halász utcai Óvoda Slniečko Gyerekkórusa
(Ujpál Judit), a Tompa Mihály Alapiskola Csiribiri Gyerekkórusa (Orosz
István), valamint Páko Mária Gitáros-sokk és Csillagvirág csoportjai.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) Országos Elnöksége múltévi döntése értelmében, miszerint az 1945. április 5-én Kassán
elfogadott a csehszlovákiai magyarok minden későbbi jogfosztásának
alapját képező csehszlovák kormányprogramról évente más-más szlovákiai magyar településen emlékeznek meg.
Az MKDSZ Gömöri Regionális Elnöksége szervezésében április 8-án
Abafalván került sor a szentmisével egybekötött idei megemlékezésre.
Az MKDSZ kérésére a szentmisét Milan Cesnek plébános atya a szentmisét
az 1945-1948 között meghurcolt, deportált és kitelepített magyar családok
és leszármazottaik lelki üdvéért mutatta be. A szentmisét követően a templom bejárata mellett található emléktáblánál az MKDSZ regionális elnöke,
Mihály Valéria köszöntötte az emlékezőket. Fehér Csaba, a párt elnöke beszédében hangsúlyozta a 2005. április 5-én, Komáromban aláírt nyilatkozat
társadalmi, politikai és történeti jelentőségét. „A 2005. évi komáromi április
5. megmutatta, hogy vannak olyan, bennünket felvidéki magyarokat érintő kérdések, amelyek képesek összefogást generálni. Nyilvánvalóvá tette,
hogy a magyarságnak nincs szüksége gyámságra, mert széles társadalmi és
politikai összefogásban képes önálló döntéseket hozni és azok mellé egységesen felsorakozni. Azóta azonban a külső érdekek által táplált gyanakvásban ez az egység meggyengült, nemzeti kötelékeink fellazultak, politikai
függetlenségünk felmorzsolódott.” – jegyezte meg az MKDSZ elnöke. „E
napon emlékeznünk kell arra is, hogy Európa ma sem bánik kesztyűs kézzel
az őshonos kisebbségekkel. A nemzetiségek szerte az unióban minden jogért
kemény politikai küzdelmeket kénytelenek megvívni. Semmit sem adnak
ingyen, legkevésbé a megmaradást biztosító közösségi jogokat.” – hangsúlyozta Fehér Csaba. Az emlékező beszédet követően hangzott el Pósa Lajos
Magyar vagyok című verse Mihály Orsolya előadásában. A szavalat után
került sor a koszorúzásra.

Fotó: gecse
Zsúfolt házat vonzott a Pódium Színház Csárdáskirálynő című előadása a
rimaszombati Városi Művelődési Központban.

Az elmúlt hetekben sorjáztak a Páko Mária által vezetett csoportok fellépései szerte a régióban. Jártak Szepsiben, Kazincbarcikán, Salgótarjánban,
ahogy Andornaktályán is.

Remek idő, az első igazi tavaszi nap várta
húsvéthétfőn a füleki Palóc Húsvét látogatóit,
amelyre mintegy 1 500 ember látogatott ki.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és a szervezők
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Április 20.:
Bársony István
és barátai
a Csillagházban
Példaképek, tisztelők és jó barátok emlékeznek Bársony Istvánra és barátaira a
rimaszombati Csillagházban április 20án, pénteken 17.30 órától a Pósa Lajos
Társaság felvezetésében.
Bársony István példaképei Jókai Mór és
Tompa Mihály voltak, legismertebb követője: az „új Bársony István”, Fekete István
lett. Barátai: Gárdonyi, Pósa, Dankó, Feszty
és a Jókai szalon többi tagja, mai tisztelői
pedig mi vagyunk. Róluk, rólunk és a barátságról szól ez az este.

Április 26-28.:
Tompa Mihály Országos
Verseny huszonhetedszer

Április 26. és 28.
között immár
huszonhetedik
alkalommal
rendezik meg
Rimaszombatban, a Városi
Művelődési
Központban a
Tompa Mihály
Országos Verseny döntőjét.
A három nap programja:
Április 26., csütörtök:
17.30 Koszorúzási ünnepség Tompa
Mihály köztéri szobránál
18.15 Janikovszky Éva-emlékkiállítás megnyitója a Ganevia Galériában
19.00 A XXVII. TMOV ünnepélyes
megnyitója a színházteremben
Benne: emlékezés Benkő Géza színművészre
Soóky László: Egy disznótor pontos
leírása – Lajos András színművész
előadásában
Április 27., péntek
8.00–15.00 Döntők
I. és III. kategória/vers , II. kategória/
próza – esztrádterem
I. és III. kategória próza, II. kategória/vers – gömbterem
IV.- V. kategória/vers, próza – bal-

Április 24.:
Improvizációk
a Zenei Tavaszon
Dzsesszkoncerttel folytatódik a 38.
Zenei Tavasz, április 24-én, kedden
18.00 órától a Városi Művelődési
Központban Improvizációk címmel Michaela Turcerová/szaxofon,
Petr Maceček/ütős hangszerek és
a rimaszombati származású Szabó
István/gitár ad koncertet, amelyen
kortárs zeneszerzők sajátos feldolgozásai, de kevésbé ismert dzsessz
alapművek is elhangzanak.
Belépő 3 € (A Zenebarátok Köre
tagjainak 2 €).

Április 29.:
Tornázzon Rubint Rékával

ett-terem
VI. kategória/verséneklők – színházterem
13.00-tól Városnézés kisvonattal (indulás óránként a kultúrház elől)
14.00 VII. kategória – lírai színpadok seregszemléje/színházterem
18.00 Játékos foglalkozások a kisebbeknek a Meseláda bábcsoporttal
(esztrádterem)
19.30 Úton – a Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes előadása (színházterem)
21.00 Fesztiválklub
Április 28., szombat
9.00 Nyilvános szakmai értékelések
10.00 Kézművesfoglalkozás a Művelődési Ház előcsarnokában a Motolla
Műhellyel
14.30 „Világ kenyere” – az Árgyélus Színház meseelőadása kicsiknek, nagyoknak (esztrádterem)
15.30-tól VI. kategória – örömzenélés a Városi Művelődési Központ
előtti téren
18.30 Mindenki színpada – eredményhirdetés, díjkiosztó gálaműsor
Kapcsolódó rendezvény:
Kiállítás a XVII. Ferenczy István
Országos Képzőművészeti Verseny
díjnyertes munkáiból

Megemlékezés...
Az évek múlnak, de az emlékek maradnak.
Április 16-án emlékeztünk édesapánk, apósunk,
nagyapánk, dédnagyapánk és testvérünk,

Április 29-én, vasárnap a Téli stadionban a losonci Update Carb szervezésében a neves budapesti fitneszedző, Rubint Réka tart nyilvános edzést
11.00 órától. Jegyek elővételben 10 eurós áron (a helyszínen a belépők
15 euróba kerülnek) kaphatók a Turisztikai Információs Központban.
Bővebb infó: 0905/28 38 21

RIADITEĽSTVO MŠ „SLNIEČKO“ RYBÁRSKA 50
V RIMAVSKEJ SOBOTE VÁS SRDEČNE POZÝVA
NA ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019,
KTORÝ SA USKUTOČNÍ OD 2.5. – 4.5.2018. ZÁROVEŇ
SA TEŠÍME NA VÁS AJ S VAŠIMI BUDÚCIMI
PREDŠKOLÁKMI NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
DŇA 3.5.2018 O 9,00 HOD.V PAVILÓNE B. PRÍĎTE
A NAHLIADNITE DO NÁŠHO PESTRÉHO
ŠKÔLKÁRSKEHO ŽIVOTA!

A RIMASZOMBATI „NAPOCSKA“ ÓVODA ,
HALÁSZ UTCA 50, IGAZGATÓSÁGA SZÍVÉLYESEN
MEGHÍVJA A SZÜLŐKET A GYEREKEK BEÍRATÁSÁRA
AZ ÓVODÁBA A 2018/2019 – ES ISKOLAI ÉVRE, AMELY
2018 MÁJUS 2 – 4 IG VALÓSUL MEG.
EGYBEN SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET A
MÁJUS 3 – ÁN , 9,00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ NYITOTT
NAPRA, AMELY A B – PAVILONBA LESZ MEGTARTVA.
JÖJJENEK EL A GYERMEKEIKKEL ÉS TEKINTSENEK
BE VIDÁM ÓVODAI ÉLETÜNKBE!

Kontakty :Tel.: 047/ 5622241, e-mail- msrybarska@rsnet.sk, www.msrybarska.webnode.sk

id. Szapáry Zoltán

halálának 5. évfordulójára.

GH-14/18

Lánya, Hana férjével és a családjával, menye
Milada a családjával, és testvére, Lenke a családjával

Hirdetés:
Eladók brojler csirkék cca 2–2,5 kg-os súlyban a vecseklői farmon.
Ára 1,65 EUR/kg. Tel. 0915 650 861			
GH-29/18

Gömöri Hírlap

Május 29.:
Kern András és Hernádi
Judit Rimaszombatban

Június 23.

Ismét Rimaszombatba látogat az Omega
Az idei év kulturális
szenzációjának a legendás Omega újabb
batyi koncertje ígérkezik, amelyre a szabadtéri színpadon kerül
sor június 23-án, szombaton 20.00 órától, s
amelyre jegyek már
kaphatók a Tompa Mihály Könyvesboltban.
Az Omega előzenekara az Elán Forever
banda lesz.

Richard Baer Hitted volna?
című komédiájával látogat
Rimaszombatba május 29-én,
kedden a budapesti Belvárosi
Színház az Orlai Produkciós
Iroda felvezetésében. Az előadás – amelyet Verebes István
rendezett, s abban Hernádi
Juditot és Kern András láthatjuk –, 19.00 órakor kezdődik
az Incognito Event Organization &Production szervezésében.
Christine-nek elege van. Elég a
nagyvárosból, a zajból, de főleg a nemrég elvesztett férjével
közös helyszínekből. Költözik
tehát: New Yorkból Floridába.
Már pakolnak is a költöztetők,
egy nap marad a régi életből.
Ekkor toppan be Herman, néhai
férjnek barátja, és képtelen ötlettel áll elő. Az egész egy agyrém, merő képtelenség, ráadásul röhejes. Vagy mégsem? Míg telnek az utolsó dobozok, sok kérdésre kerül válasz: menni vagy maradni, megszokni vagy megszökni, kockáztatni vagy biztosra menni? Verebes István rendezésében két nagyszerű színész,
Hernádi Judit és Kern András keltik életre Richard Baer kedves és vicces karaktereit, akik egyaránt az újrakezdésen dolgoznak, csak éppen roppant különbözőképpen. És végül még az is megtörténhet, hogy a határozottnak gondolt terveik
egy egészen hihetetlen fordulatot vesznek.
A rimaszombati előadásra jegyek április kilencedikétől kaphatók a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban 17 eurós áron (a helyszínen 20 €).
Bővebb infó: 0944/643 534
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Szeptember 25.:

Vaszary Gábor vígjátéka magyar sztárokkal

A Gömöri Hírlap az előadás médiapartnere

Május 02.:
Rimaszombat
és környéke madártávlatból

A rimaszombati Turisztikai Információs Központ mindenkit szeretettel vár
Rimaszombat és környéke madártávlatból című kiállítására, amely május 02. és
31. között várja az érdeklődőket a Városháza Galériában.

Vaszary Gábor vígjátéka neves színészekkel, a Vidám Színpad előadásában,
a Music Art közvetítésében jut el Rimaszombatba szeptember 25-én, kedden
19.00 órától. Jegyek elővételben már
kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
Egy őrületesen erotikus levél kering a családban, csak a gyerek kezébe ne kerüljön!!
Ja, hogy Ő írta, vagy lehet, hogy apué?
A férj mindent tagad, a megcsalatott as�szony segítsége is megérkezik. Ki hazudik, kié a levél... a végére leleplezzük!!
A Vidám Színpad előadásában – amelyet
Straub Dezső rendezésében láthatnak –,
Böröndi Tamással, Götz Annával, Harsányi Gáborral, Pusztaszeri Kornéllal,
Straub Dezsővel és a frissen Kossuth-díjas
Esztergályos Cecíliával is találkozhatunk.

Bettes István
Hónapok haikukban

Január
Majdnem jaguár
Jégen nagy szélsebesség
Lohol a porhó
Február
Nem mind szökőév
Kurtafarkún túl télen
Farsang csüng farkán
Március
Idus szíve csücskét
Simítják bolyhos barkák
Nagypéntek falun
Április
Hugó a hunyó
Nem néz sok bolondságot
Gólya dugója
Május
Áll büszke pálya
Pünkösd hív orgonával
Szerelem jussa
Június
Júnó pajzsával
Ifjak bújják a zöldet
Tüzek és szüzek

Július
Péter-Pál elmúlt
Nyár nagy csatáit várja
„Ludatónátusz”
Augusztus
Év vasdereka
Minden hatalom ura
Fordul az őszbe
Szeptember
Egyedül Egyed
Hegedül éjjel Dávid
Szűz lejti táncát
Október
Diplomatikus
Mérlegeli mit nézzen
Végén mint dúljon
November
Halottak szentek
Jönnek-mennek a végén
Bogárkám Kati
December
Őszöregember
Luca tol alá széket
Szilveszterezik

Bettes István új versével köszöntjük a XXVII. Tompa
Mihály Országos Verseny résztvevőit.
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